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ředitelka  Mgr. Jitka Brhlová 
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koordinátor   Mgr. Jitka Brhlová 

platnost dokumentu platnost dodatku od 1. 9. 2019 

Č. j.:  54/20 

Projednán školskou radou dne  11.2 2020 

 

 
 Tímto dodatkem se upravuje školní vzdělávací program ZŠ T. G. Masaryka Šardice od 1. 9. 

2017 takto: 

Nově se doplňují doplňující vzdělávací obory – Matematický seminář 6. – 9. ročník –  

 a  Seminář z českého jazyka 6. – 9. ročník. 

                                                                                                                                         

Seminář z matematiky 6. - 9. ročník, volitelný předmět, 1 hodina 

 

Charakteristika předmětu 

 

Matematický seminář vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Matematika a její 

aplikace dle RVP ZV. Je zaměřen na rozšiřující učivo – znalosti, vědomosti a dovednosti 

nezbytné pro úspěšné vykonání přijímacích zkoušek (pro budoucí studenty gymnázií 

a středních škol). Žáci řeší úlohy z praxe, aplikační úlohy, jsou procvičovány matematické 

pojmy, jejichž znalost je potřebná k porozumění řešeným úlohám. Procvičování a upevňování 

znalostí probíhá formou řešení úloh podle probíraných témat v jednotlivých ročnících 2. 

stupně. Zejména v 8. a 9. ročníku se pak procvičují testy z matematiky z přijímacích zkoušek 

na střední školy. Důraz je kladen na tvůrčí a samostatné řešení problémů, na zapojování se do 

diskuze, obhajobu vlastního názoru, vhodnost argumentace a práci ve skupinách. 

Časová dotace je 1 hodina týdně. 



2 
 

 

 
 

KOMPETENCE A VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 

 operuje s obecně užívanými termíny, znaky 

 propojuje do širších celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí 

 vybírá pro efektivní učení vhodné metody 

 vybírá pro efektivní učení vhodné strategie 

 využívá pro efektivní učení vhodné způsoby 

 využívá pro efektivní učení vhodné metody 

 využívá pro efektivní učení vhodné strategie 

 plánuje vlastní učení 

 organizuje vlastní učení 

 řídí vlastní učení 

 projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu 

 projevuje ochotu věnovat celoživotnímu učení 

 poznává smysl a cíl učení 

 má pozitivní vztah k učení 

 směřuje k výběru možných přijatelných způsobů dosažení cíle 

 pracuje s chybou 

 chápe, propojuje a systematizuje informace 

 posoudí vlastní pokrok 

 určí překážky či problémy bránící učení 

 naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit 

 kriticky zhodnotí výsledky svého učení  

 diskutuje o výsledcích svého učení. 

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 oceňuje zkušeností a znalostí druhých 

 chápe možnost jiného pohledu na věc 

 ovlivňuje kvalitu společné práce 

 vnímá probíhající diskuzi a účastní se jí pasivně i aktivně 

 buduje sebedůvěru na základě poznání vlastní prospěšnosti  

 v případě potřeby poskytne pomoc nebo o ni požádá 

 projevuje k spolužákům úctu a pozitivní vztah 

 naslouchá názorům druhého. 

  

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 je veden k volbě vhodného způsobu řešení problémů 

 je motivován tak, aby se nenechal odradit případným nezdarem při řešení problému 

 volí vhodné způsoby 

 užívá při řešení problémů logické, matematické a empirické postupy.  

 vnímá, rozpozná a pochopí problém a problémové situace ve škole  
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 přemýšlí o nesrovnalostech a jejich příčinách 

 promyslí a naplánuje způsob řešení problémů  

 vyhledává informace 

 využívá získané vědomosti a dovednosti k objevení různých variant řešení 

 je schopen činit uvážlivá rozhodnutí, obhájit je 

 uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí a výsledky svých činů zhodnotí 

 prakticky ověřuje správnost řešení problémů 

 aplikuje metody při řešení obdobných nebo nových problémových situací 

 sleduje vlastní pokrok při zdolávání problémů.  

 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ  

 formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu 

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v písemném projevu 

 vyjadřuje se výstižně, souvisle a kultivovaně v ústním projevu 

 naslouchá promluvám druhých lidí 

 rozumí promluvám druhých 

 vhodně reaguje na promluvy druhých lidí 

 účinně se zapojuje do diskuse 

 obhajuje a zdůvodňuje svůj názor 

 vhodně argumentuje. 

 

RACIONÁLNÍ ČÍSLA 

výstupy učivo 

 M-9-1-01 osvojí si pojem racionálního 

čísla 

 M-9-1-01 vyznačí na číselné ose 

racionální číslo a číslo k němu opačné 

 M-9-1-01 zvládne početní operace 

s racionálními čísly 

 M-9-1-01 navzájem převádí různá 

vyjádření vztahu celek – část celku 

 analyzuje a řeší jednoduché problémy, 

modeluje konkrétní situace s využitím 

početních operací s racionálními čísly  

 vyhodnotí výsledek řešení úlohy 

 M-9-1-02p píše, čte, porovnává a 

zaokrouhluje čísla v oboru do 1 000 000 

záporná desetinná čísla, pojem racionálního 

čísla, sčítání a odčítání racionálních čísel, 

násobení a dělení racionálních čísel, 

čísla přirozená a zlomky, převrácené číslo, 

společný jmenovatel zlomků, čísla smíšená a 

zlomky, rovnost zlomků, porovnávání 

zlomků, uspořádání zlomků, znázornění 

zlomků na číselné ose, slovní úlohy, 

čísla kladná a záporná, číselná osa, 

porovnávání celých čísel, čísla navzájem 

opačná, absolutní hodnota, sčítání a odčítání 

celých čísel, násobení a dělení celých čísel, 

slovní úlohy,  

poměr ve slovních úlohách, přímá úměrnost, 

nepřímá úměrnost, trojčlenka 

 

MNOHOČLENY 

výstupy učivo 
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 M-9-1-07 matematizuje jednoduché 

reální situace s využitím proměnných 

 M-9-1-07 vypočte hodnotu výrazu pro 

dané hodnoty proměnných 

 M-9-1-07 využívá při úpravě výrazů 

sčítání, odčítání a násobení mnohočlenů 

 M-9-1-07 provádí rozklad mnohočlenu 

na součin pomocí vzorců a vytýkáním 

 M-9-1-07 řeší slovní úlohy pomocí 

proměnných  

číselné výrazy, výrazy s proměnnými, 

mnohočleny, sčítání a odčítání mnohočlenů, 

násobení mnohočlenů, dělení mnohočlenů 

jednočlenem, mocniny s přirozeným 

exponentem, operace s mocninami a 

odmocninami, Pythagorova věta a její užití  

LOMENÝ VÝRAZ 

výstupy učivo 

 zvládne základní operace s lomenými 

výrazy 

 umocňuje výrazy 

 vypočte hodnotu výrazu pro dané 

hodnoty proměnných 

pojem lomeného výrazu, sčítání a odčítání 

lomených výrazů, násobení a dělení lomených 

výrazů, umocňování lomených výrazů 

pokrytí průřezových témat 

OSV - řešení problémů a rozhodovací dovednosti, kooperace a kompetice, rozvoj schopností 

poznávání, seberegulace a sebeorganizace 

ROVNICE  

výstupy učivo 

 M-9-1-08vyřeší lineární rovnice pomocí 

ekvivalentních úprav 

 M-9-1-08zvládne řešení lineární rovnice 

s neznámou ve jmenovateli 

 M-9-1-08rozhodne, zda rovnice má 

řešení a ověří, zda řešení patří do 

zadaného číselného oboru   

pojem rovnice, rovnice s neznámou 

ve jmenovateli, nerovnice, slovní úlohy o 

společné práci, slovní úlohy řešené rovnicí, 

základní pojmy a metody řešení soustavy 

rovnic, grafické řešení soustavy dvou 

lineárních rovnic se dvěma neznámými, slovní 

úlohy řešení pomocí soustavy dvou lineárních 

rovnic se dvěma neznámými 

PROCENTOVÝ POČET 

výstupy učivo 

 M-9-1-04 užívá různé způsoby 

kvantitativního vyjádření vztahu celek 

– část celku (přirozeným číslem, 

výpočet procentové části, výpočet základu, 

výpočet počtu procent, výpočty pomocí 
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poměrem, zlomkem, desetinným číslem, 

procentem) 

 M-9-1-06 ovládá pojmy procentová 

část, základ, počet procent, umí řešit 

základní příklady na určení procentové 

části, počtu procent a základu  

 M-9-1-06 navzájem převádí různá 

vyjádření vztahu celek – část celku 

 M-9-1-06 používá procentového počtu 

při řešení úloh z jednoduchého 

úrokování 

 M-9-1-06 řeší aplikační úlohy na 

procenta (i pro případ, že procentová 

část je větší než celek) 

 vysvětlí význam úroku placeného a 

přijatého 

 uvede nejčastější druhy pojištění a 

navrhne, kdy je využít 

 M-9-1-06p řeší jednoduché úlohy na 

procenta  

vzorců, sloupcový a kruhový diagram, úrok, 

jednoduché úrokování, promile, řešení 

aplikačních úloh (i pro případ, že procentová 

část je větší než celek) 

 

 

STATISTIKA 

výstupy učivo 

 M-9-2-01 vyhledává, vyhodnocuje a 

zpracovává data  

 M-9-2-02 porovnává soubory dat 

 chápe základní statistické pojmy 

 umí využívat tabulky a diagramy 

při zpracování statistických dat 

 M-9-2-01p vyhledává a třídí data  

 M-9-2-02p porovnává data 

práce s daty v tabulce, práce s daty v grafech, 

převody jednotek 

ČTYŘÚHELNÍKY 

výstupy učivo 

 M-9-3-02 upevní si znalosti o čtverci 

a obdélníku 

 M-9-3-02 osvojí si pojmy kosočtverec, 

kosodélník, rovnoběžník, lichoběžník a 

jejich vlastnosti 

 M-9-3-04 odhaduje a vypočítá obsah a 

obvod základních rovinných útvarů 
 M-9-3-06p rozeznává a rýsuje 

základní rovinné útvary  

čtverec a obdélník, kosočtverec a kosodélník, 

rovnoběžník, lichoběžník, obecný čtyřúhelník,  

mnohoúhelníky, výpočet obsahu a obvodu 

mnohoúhelníků ve slovních úlohách   

KRUH A KRUŽNICE 
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výstupy učivo 

 M-9-3-02 zná základní množinové 

pojmy a symboly 

 M-9-3-02 zná pojem kruhu a kružnice 

 umí vypočítat délku kružnice a obvod 

kruhu 

 M-9-3-06 načrtne a sestrojí kruh a 

kružnici 

 

množiny a podmnožiny, průnik a sjednocení 

množin, kruh a kružnice, vzájemná poloha 

kružnice a přímky, vzájemná poloha dvou 

kružnic, Thaletova věta, délka kružnice, obsah 

kruhu v úlohách 

KONSTRUKČNÍ ÚLOHY 

výstupy učivo 

 M-9-3-05 využívá pojem množina všech 

bodů dané vlastnosti k charakteristice 

útvaru a k řešení polohových a 

nepolohových konstrukčních úloh  

 M-9-3-01 zdůvodňuje a využívá 

polohové a metrické vlastnosti 

základních rovinných útvarů při řešení 

úloh a jednoduchých praktických 

problémů; využívá potřebnou 

matematickou symboliku 

množiny bodů dané vlastnosti, základní 

konstrukční úlohy, konstrukce trojúhelníků 

a čtyřúhelníků, využití Thaletovy kružnice 

v konstrukčních úlohách 

ÚHEL 

výstupy učivo 

 M-9-3-02 osvojí si pojmy polopřímka, 

polorovina, úhel, osa úhlu, velikost úhlu 

 M-9-3-02 osvojí si pojmy pravý, přímý, 

ostrý a tupý úhel 

 M-9-3-02 rozlišuje pojmy vedlejší, 

vrcholový, souhlasný a střídavý úhel a 

užívá vzájemné vztahy mezi nimi 

 M-9-3-03 určuje velikost úhlu měřením 

a výpočtem  

polopřímka, polorovina, základní poznatky 

o úhlu, přenášení úhlů, porovnávání úhlů, 

shodné úhly, pravý úhel, přímý úhel, ostrý 

a tupý úhel, osa úhlu, velikost úhlu, sčítání 

a odčítání úhlů a jejich velikostí, úhly vedlejší 

a vrcholové, souhlasné úhly a střídavé úhly 

TROJÚHELNÍK, PRAVOÚHLÝ TROJÚHELNÍK 

výstupy učivo 

 M-9-3-02 rozlišuje trojúhelníky podle 

velikosti vnitřních úhlů 

 aktivně využívá vztahy mezi velikostmi 

vnitřních a vnějších úhlů trojúhelníku 

 ovládá konstrukční dovednosti při 

jednoduchých konstrukcích 

základní poznatky o trojúhelníku, 

trojúhelníková nerovnost, ostroúhlý, 

pravoúhlý a tupoúhlý trojúhelník, součet 

velikostí vnitřních úhlů trojúhelníku, 

konstrukce trojúhelníků, vnější úhly 

trojúhelníku, střední příčky trojúhelníku, 
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trojúhelníku 

 zvládne konstrukce výšek, těžnic 

a středních příček trojúhelníku 

 zvládne konstrukci kružnice 

trojúhelníku opsané a vepsané 

 zná Pythagorovu větu a umí ji aplikovat 

při řešení úloh z praxe 

 

těžnice trojúhelníku, výšky trojúhelníku, 

kružnice opsaná trojúhelníku, kružnice 

vepsaná trojúhelníku, Pythagorova věta, 

aplikační úlohy 

JEHLAN, KUŽEL A KOULE, VÁLEC, HRANOLY 

výstupy učivo 

 M-9-3-09 určuje a charakterizuje 

základní prostorové útvary (tělesa), 

analyzuje jejich vlastnosti  

 M-9-3-10 odhaduje a vypočítá objem a 

povrch těles 

 M-9-3-13 analyzuje a řeší aplikační 

geometrické úlohy s využitím 

osvojeného matematického aparátu 

jehlan, kužel, válec, hranoly a jejich sítě, 

objem a povrch koule, objem a povrch těles v 

aplikačních úlohách 

 

 

Seminář z českého jazyka 6. - 9. ročník, volitelný, 1 hodina 

 

Charakteristika předmětu 

 

Předmět vychází ze vzdělávacího obsahu vzdělávacího oboru Český jazyk a literatura dle 

RVP ZV. Je zaměřen na rozšiřující učivo – znalosti, vědomosti a dovednosti nezbytné pro 

úspěšné vykonání přijímacích zkoušek (pro budoucí studenty gymnázií a středních škol). Dále 

jsou získávány rozšiřující poznatky z literatury (autoři, díla, literárně vědní poznatky), je 

procvičována čtenářská gramotnost – porozumění textu. Procvičování a upevňování znalostí 

probíhá formou testů z českého jazyka, jazykových rozborů, testů obecně studijních 

předpokladů, literárních testů a kvizů (testy SCIO, Cermat, Didaktis). Časová dotace je 

1 hodina týdně. 
 

KOMPETENCE A VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE 

 

KOMPETENCE K UČENÍ 



8 
 

 Vedeme žáky k zodpovědnosti za jejich vzdělávání (příprava na celoživotní vzdělávání) 
 Směřujeme žáka k výběru možných přijatelných způsobů dosažení cíle 
 Společně pracujeme s chybou 

  

KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ 

 Učíme žáky poskytnout pomoc či o ni požádat 
 Vedeme žáky k ocenění zkušeností a znalostí druhých 

  

KOMPETENCE OBČANSKÉ 

 Vedeme žáky k uvědomění si svých práv a povinností ve škole i mimo ni 

  

KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

 Vedeme žáky k volbě vhodného způsobu řešení problémů 
 Motivujeme žáka tak, aby se nenechal odradit případným nezdarem při řešení problému 
 Učíme žáka využívat moderní techniku k řešení problémů 

KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ 

 Učíme žáky řešit problém spolu s ostatními či s pomocí učitele 
 Společně se zamýšlíme nad přečtenými texty 
 Vedeme žáky k vyjádření zážitku z četby vlastními slovy 

KOMPETENCE PRACOVNÍ 

 Učíme žáky přesnosti ve svém písemném projevu 

SLOVNÍ ZÁSOBA 

výstupy učivo 

 rozlišuje a příklady v textu dokládá 

nejdůležitější způsoby obohacování 

slovní zásoby a zásady tvoření českých 

slov  

 samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu a se Slovníkem spisovné 

češtiny a dalšími slovníky a příručkami 

Tvoření slov a stavba slova 

- způsoby tvoření slov 

- stavba slova 

- tvoření slovních druhů 

- základová slova 

- obohacování slovní zásoby 

- přejatá slova 

 

pokrytí průřezových témat 
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OSV - sociální komunikace, poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

 

 

TVAROSLOVÍ 

výstupy učivo 

 správně třídí slovní druhy 

 spisovně vyslovuje česká a běžně 

užívaná cizí slova, rozlišuje význam 

a užití 

 samostatně pracuje s Pravidly českého 

pravopisu a se Slovníkem spisovné 

češtiny a dalšími slovníky a příručkami 
 

 tvoří spisovné tvary slov a vědomě jich 

používá ve vhodné komunikační situaci 

Tvarosloví 

- ohebné a neohebné slovní druhy 

- určování jmenných a slovesných kategorií 

- slovesné třídy a vzory 

- tvoření a význam slov 

- užití neohebných slovních druhů 

Přejatá slova 

- slovnědruhová určení 

- význam a užití 

- pravopis a výslovnost  

- tvoření spisovných tvarů – skloňování 

přejatých slov a vlastních jmen 

Významosloví a stavba slova 

- slovotvorné prostředky a změny významu 

- skloňování a časování ohebných slovních 

druhů 

pokrytí průřezových témat 

OSV - sociální komunikace, poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

 

PRAVOPIS 

výstupy učivo 

 v písemném projevu ovládá pravopis 

lexikální, slovotvorný, morfologický 

i syntaktický ve větě jednoduché 

a v souvětí 

Pravopis 

- vyjmenovaná a jim příbuzná slova 

- stavba slova 

- tvaroslovný pravopis 

- skladební pravopis 

- velká písmena 

pokrytí průřezových témat 
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OSV - sociální komunikace, poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

SKLADBA 

výstupy učivo 

 rozlišuje významové vztahy 

gramatických jednotek ve větě 

jednoduché a souvětí 

Skladba 

- stavba věty a tvoření vět; skladební 

dvojice;určování větných členů 

- větné členy a několikanásobné větné členy 

- významové poměry mezi větnými členy 

- věta a souvětí 

- vedlejší věty – tvoření a určování 

- poměry mezi hlavními větami 

- podřadná a souřadná souvětí 
- složitá souvětí 

- interpunkce ve větě jednoduché a souvětí 

pokrytí průřezových témat 

OSV - sociální komunikace, poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

 

 

 LITERÁRNÍ VÝCHOVA 

výstupy učivo 

 rozlišuje základní literární druhy 

a žánry, porovnává je i jejich funkci, 

uvede jejich výrazné představitele 

 uceleně reprodukuje přečtený text, 

jednoduše popisuje strukturu a jazyk 

literárního díla a vlastními slovy 

reprodukuje smysl díla 

Literární druhy 

- epika, lyrika, drama 

Epické žánry 

- povídka, bajka, báje, pověst, pohádka, 

epos, román, kronika, legenda 

Lyrické žánry 

- píseň, óda, elegie, epigram,epitaf 

Lyricko-epické žánry 

- balada, romance 

Drama 

- tragédie, komedie, činohra 

Výrazové formy literatury 
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- poezie, próza 

Poezie 

- verš, rým, druhy rýmů 

Obrazná pojmenování 

- metafora, metonymie, přirovnání, 

personifikace, epiteton, kontrast 

Lidová slovesnost 

- přísloví, rčení, pranostika, hádanka, 

anekdota 

 

Rozbory literárních textů 

pokrytí průřezových témat 

OSV - sociální komunikace, poznávání a rozvoj vlastní osobnosti 

 

 


